
 

Klachtencommissie   

[locatie Fivoor] 

Beslissing d.d. 21 januari 2022 inzake klacht tegen de beslissingen: 

- d.d. 10 november 2021 tot opname bij [locatie Fivoor]; en 
- d.d. 23 december 2021 tot insluiting in de eigen kamer.  

 
 
Beoordeling 
 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 
De commissie stelt vast dat klager op [datum] is opgenomen bij [locatie Fivoor]. Klager verblijft bij 
[locatie Fivoor] in het kader van een zorgmachtiging d.d. [datum] met een geldigheidsduur van zes 
maanden. De zorgmachtiging volgt op een machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel. De 
Rechtbank {Rechtbank] heeft in haar beschikking van [datum] vastgesteld dat klager lijdt aan een 
psychische stoornis, te weten een schizofreniespectrumstoornis, waarbij middelenmisbruik een 
belangrijke oorzaak lijkt van psychotische symptomen. Daarnaast kan gedacht worden aan 
antisociale persoonlijkheidskenmerken. Het gedrag van klager als gevolg van deze psychische 
stoornis leidt naar het oordeel van de Rechtbank tot ernstig nadeel, gelegen in het bestaan van of 
het aanzienlijk risico op maatschappelijke teloorgang, de situatie dat betrokkene met hinderlijk 
gedrag agressie van anderen oproept en de situatie dat de algemene veiligheid van personen of 
goederen in gevaar is.  
De crisismaatregel en de zorgmachtiging legitimeren, onder meer en voor zover relevant voor de 
klacht, opname in een accommodatie en insluiting als vormen van verplichte zorg.  
 
De commissie stelt het volgende voorop.  
Verplichte zorg in het kader van een crisismaatregel of zorgmachtiging kan worden verleend als het 
gedrag van een betrokkene als gevolg van zijn of haar psychische stoornis tot ernstig nadeel voor 
betrokkene zelf of anderen leidt.  
 
Iedere vorm van verplichte zorg dient met terughoudendheid te worden toegepast en vooraf 
getoetst te worden aan de algemene beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, effectiviteit en 
veiligheid. Deze toetsing moet ertoe leiden dat de verplichte zorg alleen wordt ingezet als uiterste 
middel, als er geen mogelijkheden voor vrijwillige zorg meer zijn. Daartoe moet worden beoordeeld 
of er geen lichtere interventies mogelijk zijn en of de verplichte zorg effectief is en het (aanzienlijk 
risico op) ernstig nadeel ook daadwerkelijk wegneemt. De toetsing houdt ook in dat wordt 
beoordeeld of de verplichte zorg mogelijk nadelige gevolgen op de lange termijn voor een 
betrokkene met zich meebrengt.  
 
Met betrekking tot de daadwerkelijke uitvoering van iedere vorm van verplichte zorg stelt de 
zorgverantwoordelijke van een betrokkene een schriftelijke beslissing op met een inhoudelijke 
motivering. De geneesheer-directeur stuurt de betrokkene (en zijn advocaat en eventuele 
vertegenwoordiger) een afschrift van die beslissing met een brief die de betrokkene informeert over 
de klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en bijstand door een 
patiëntvertrouwenspersoon.  
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De commissie stelt vast dat de beklaagde schriftelijke beslissingen naar behoren zijn gemotiveerd en 
aan klager zijn uitgereikt. Een afschrift van de schriftelijke beslissingen is met een informatiebrief 
door de geneesheer-directeur aan klager en diens advocaat toegezonden.  
 
De commissie overweegt verder als volgt.  
 
Ten aanzien van de opname bij [locatie Fivoor] 
Klager stelt weliswaar dat hij geen mentale problemen heeft en geen hulp en behandeling van Fivoor 
nodig heeft, maar de commissie is van oordeel dat voldoende is gebleken van het bestaan van een 
psychische stoornis bij klager en het daaruit voortvloeiende ernstige nadeel. De commissie ziet geen 
aanleiding om te twijfelen aan de weergave van de gebeurtenissen en de overwegingen die hebben 
geleid tot de opname bij [zorgaanbieder] en vervolgens bij [locatie Fivoor]. De commissie kan de 
overplaatsing naar een FPA - met een hoger beveiligingsniveau- gezien de voorgeschiedenis van 
klager goed volgen.  
 
De commissie is van oordeel dat de beslissing tot de opname bij de[locatie Fivoor] op goede gronden 
is genomen en onder de gegeven omstandigheden qua proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en 
effectiviteit was gerechtvaardigd. Gelet op de ernst van de gebeurtenissen voorafgaande aan de 
opname en hetgeen na de opname nog is voorgevallen voldoet de opname nog steeds aan deze 
eisen.  De commissie acht gelet op het voorgaande de klacht over de opname ongegrond. 
 
Ten aanzien van de kamerbeperking   
De commissie stelt vast dat aan klager bij en gedurende de opname bij [locatie Fivoor] een aantal 
malen verplichte zorg in de vorm van insluiting in de eigen kamer is aangezegd. De meest recente 
schriftelijke beslissing tot insluiting in de eigen kamer dateert van 23 december 2021. De commissie 
gaat bij de beoordeling van de klacht uit van deze beslissing. Voorts stelt de commissie vast dat de 
beslissing geen einddatum van de beperking vermeldt.  
 
Uit het dossier blijkt dat op 23 december 2021 (opnieuw) tot een kamerprogramma werd besloten 
na een kortdurende separatie. De motivering van de beslissing tot insluiting in de eigen kamer d.d. 23 
december 2021 luidt als volgt:  
Gezien u meermaals heeft aangeven dat u niet meer wil samenwerken. Daarbij indirecte bedreigingen 
uit richting stafleden. U in toenemende mate betrokken bent bij incidenten op de afdeling. Een pinpas 
van een medepatiënt in uw bezit is aangetroffen. Bent u dusdanig afdelingsontwrichtend, dat we over 
moeten gaan op een kamerbeperking zowel overdag als in de nacht.  
 
De beslissing d.d. 23 december 2021 houdt feitelijk in dat klager overdag op vastgestelde momenten 
met een-op-een begeleiding op de afdeling verblijft en de overige tijd op zijn kamer, met de deur op 
slot. Ten tijde van de hoorzitting was de deur overdag open en was de een-op-een begeleiding op de 
afdeling afgeschaald, in die zin dat de begeleiding meer op afstand plaatsvond.   
 
De commissie leidt uit de rapportages af dat het in de beslissing beschreven gedrag van klager leidde 
tot ernstig nadeel voor medewerkers en medepatiënten en dat een kamerprogramma doelmatig was 
om dit ernstig nadeel te reduceren of weg te nemen. De commissie neemt daarbij in aanmerking dat  
de voorgeschreven antipsychotica op dat moment waarschijnlijk nog onvoldoende resultaat hadden 
en dat met een kamerprogramma separatie van klager werd voorkomen. De commissie is van 
oordeel dat de beslissing tot insluiting in de eigen kamer d.d. 23 december 2021 op goede gronden is 
genomen en aan de algemene beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid en 
effectiviteit voldeed. De commissie acht de klacht voor zover die is gericht tegen de op 23 december 
2021 genomen beslissing, ongegrond.  
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Naast de voorgaande ex tunc toetsing heeft de commissie ook te oordelen over de beperking ten 
tijde van de hoorzitting, de ex nunc toetsing.  
 
Gezien het beloop van de opname en de aanvankelijk zeer moeizame samenwerking met klager kan 
de commissie verweerders volgen in de beslissing om het op 23 december 2021 ingezette beleid voor 
wat betreft het kamerprogramma niet te snel te wijzigen. Uit de dagrapportages en de toelichting ter 
zitting komt ook naar voren dat de geboden structuur en een-op-een begeleiding een gunstig effect  
hebben gehad op het gedrag van klager. De commissie stelt vast dat het toestandsbeeld van klager is 
verbeterd, dat klager de laatste weken niet bij ernstige incidenten was betrokken en dat er plannen 
zijn voor een terugplaatsing naar [zorgaanbieder] binnen twee weken. Gelet op deze 
omstandigheden is een gedwongen verblijf op de eigen kamer naar het oordeel van de commissie 
niet langer proportioneel. Hoewel de commissie zich realiseert dat het kamerprogramma aan het 
verbeteren van het toestandsbeeld van klager heeft bijgedragen, is de commissie van oordeel dat de 
in de beslissing van 23 december 2021 genoemde redenen de beslissing tot een kamerbeperking niet 
langer kunnen dragen. De commissie is van oordeel dat de klacht voor zover deze is gericht tegen het 
voortduren van de kamerbeperking, gegrond moet worden geacht.  
 
Wellicht ten overvloede benadrukt de commissie dat een beslissing zonder einddatum regelmatig 
opnieuw aan de vereisten van de Wvggz dient te worden getoetst. De commissie stelt vast dat de 
beslissing wel regelmatig is geëvalueerd en met klager is besproken maar dat de expliciete redenen 
voor het laten voortduren van de beperking onvoldoende duidelijk uit het dossier naar voren komen. 
De commissie is van oordeel dat voor klager duidelijk moet zijn wat er concreet van hem wordt 
verlangd om een volgende stap in het afbouwen van de beperking te kunnen maken. De commissie 
acht de aanwijzingen dat klager moet meewerken en zich aan de regels moet houden te weinig 
concreet.  
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht voor zover deze is gericht tegen het 
voortduren van de kamerbeperking gegrond. Voor het overige verklaart de commissie de klacht 
ongegrond.   
 
 


